
Men är allt bra nu då?









Hmmm

• Ni som har jobbat i många år som jag minns när vi hade e4 
analysprogram för varje produkt och då var det ändå ganska lä4.
• Den tradi?onella handskrivna dagboken
• Då hade vi kanske 4-10 mätningar/dygn som skulle ?4as på. (På 

vuxenmo4agningar väldigt oHa åt det lägre hållet)

• Nu har vi dygn med totala kurvor (fantas?skt) analyshjälp (fantas?skt) 
Men hur många system mäktar vi med?



Ska vi acceptera a, 
diabetesvården styrs av industrin?
Blir det en jämlik vård?



Mer Hmmmm

•GDPR
Förstår verkligen tanken med GDPR, men visst ställer det till det för 
oss?

Regionjurister! Alla verkar tolka regeln lite annorlunda 



Ni vet, mer Hmmm

• Försöker kartlägga hur man löser detta i regionerna.

Jag kan säga som så att nöden är uppfinningarnas moder.
Det används datorer som inte kopplar upp sig mot regionens servrar.

Man använder patientens personliga konton.

Man avidentifierar patienterna (anonymiserar) Personlig reflektion på detta är att det kan bli ett 
rent helv…… att hitta dem.

Några regioner har bara skrivit på avtalen och inte funderat så mycket på eventuella konsekvenser. 
Och säkert fler lösningar, men ingen vill riktigt prata om sina smarta idéer 

FÖR VI BRYTER NOG MOT GDPR



E- besök idag 

• Vill bara förtydliga a4 jag all?d jobbat på vuxenmo4agning.

Hej!
Välkommen, hur har du det? 
Har du laddat ur din pump/CGM?
NEJ



• Är det okej om vi gör det här? Har du möjlighet a4 göra det nu?
• Vänta jag ska bara hi4a di4 konto här. 

Vet ni hur många som inte har en dator hemma nu för ?den?
Och a4 förvånansvärt många lyckas stoppa den automa?ska 
överföringen på e4 system?

Men eHer 20 min har vi kanske löst det och kan börja ?4a på data.
Är det risk a4 vi tappar något här? Psykisk hälsa?



Ja jag är kanske lite gnällig, men

• Jag skulle önska som julklapp a4:
• Alla servrar ligger i eu. (Ingen litar på USA)
• Företagen inte frågar eHer så jäkla mycket persondata. Namn, 

mailadress kanske är good enough. 
• A4 företagen kunde samarbeta kring analysverktygen så at vi har e4 

max två.
• A4 vi gör na?onella upphandlingar så a4 varje region inte behöver 

hi4a egna lösningar. 



Men jag vill tillägga att jag älskar teknik



Kommer det 
här a, bli bra?


